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Resumo 

A síndrome da fibromialgia pode ser definida como uma 
síndrome dolorosa crônica, não inflamatória, de etiologia 
desconhecida, que se manifesta no sistema 
musculoesquelético, podendo apresentar sintomas em outros 
aparelhos e sistemas. O Consenso Brasileiro do Tratamento da 
Fibromialgia prevê um tratamento baseado nos princípios da 
medicina ocidental. No entanto, a Medicina Tradicional Chinesa 
(MTC), por meio da Acupuntura, pode contribuir para o alívio da 
sintomatologia da doença (ERNST, 2006). 
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Abstract 

Fibromyalgia syndrome can be defined as a chronic non-
inflammatory pain syndrome of unknown etiology that manifests 
itself in the musculoskeletal system and may present symptoms 
in other devices and systems. The Brazilian Consensus on 
Fibromyalgia Treatment provides for a treatment based on the 
principles of Western medicine. However, Traditional Chinese 
Medicine (TCM), through Acupuncture, can contribute to the 
relief of the symptomatology of the disease (ERNST, 2006) 
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Introdução 

A síndrome da fibromialgia pode ser definida como uma 
síndrome dolorosa crônica, não inflamatória, de etiologia 
desconhecida, que se manifesta no sistema 
musculoesquelético, podendo apresentar sintomas em outros 
aparelhos e sistemas. Sua definição constitui motivo de 
controvérsia, basicamente pela ausência de substrato 
anatômico na sua fisiopatologia e por sintomas que se 
confundem com a depressão maior e a síndrome da fadiga 
crônica. Por estes motivos, alguns ainda a consideram uma 
síndrome de somatização. No entanto, desde 1980, um corpo 
crescente de conhecimento contribuiu para a fibromialgia ser 
caracterizada como uma síndrome de dor crônica, real, 
causada por um mecanismo de sensibilização do sistema 
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nervoso central à dor. Na tentativa de homogeneizar as 
populações para estudos científicos, o Colégio Americano de 
Reumatologia, em 1990, publicou critérios de classificação da 
fibromialgia. (Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB, et al 1990).  

Dentre os critérios, destacam-se uma sensibilidade dolorosa 
em sítios anatômicos preestabelecidos, denominados tender 
points, que serão apresentados adiante, na descrição do 
quadro clínico. O número de tender points relaciona-se com 
avaliação global da gravidade das manifestações clínicas, 
fadiga, distúrbio do sono, depressão e ansiedade. (Wolfe F.)  

Assim como em outras condições crônicas, como a artrite 
reumatoide, há um aumento na prevalência de diagnóstico de 
depressão nesses pacientes. Entretanto, não ficou comprovada 
a hipótese de que a fibromialgia possa ser uma variante da 
doença depressiva. O tratamento da fibromialgia ainda é 
baseado em sinais e sintomas clínicos, com medidas 
farmacológicas e não farmacológicas, ambos com intuito de 
alivio da dor, melhora da qualidade de sono, melhora ou 
manutenção do equilíbrio emocional, melhora ou manutenção 
do condicionamento físico, diminuição da fadiga e espasmo 
muscular (Ahles TA, Yunus MB, Masi AT).  

O Conselho Brasileiro do Tratamento da Fibromialgia prevê um 
tratamento baseado nos princípios da medicina ocidental. No 
entanto, a Medicina Tradicional Chinesa (MTC), por meio da 
Acupuntura, pode contribuir para o alívio da sintomatologia da 
doença (ERNST, 2006). A MTC é o termo geralmente utilizado 
no ocidente para descrever a prática da zhong yi, a Medicina 
Tradicional atualmente praticada na China (ZASLAWSKI, 
2003). É guiada por um paradigma que interpreta fenômenos 
em opostos complementares, dividindo o mundo em duas 
forças fundamentais - Yin e Yang (BRASIL, 2006; WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, 2010).  

A Teoria Yin e Yang lida com as origens do universo, 
movimento e variação de todas as coisas no mundo natural 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010). Dessa forma, 
estudos revelam a eficácia do tratamento de Acupuntura 
Auricular em pessoas portadores da síndrome de fibromialgia, 
diminuindo sintomas como fadiga e perda do sono e aliviando a 
dor difusa que se espalha por todo corpo.  

 

Objetivos 
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Analisar resultados obtidos por associar o uso da 
Auriculoterapia com Cinesioterapia para diminuição do quadro 
álgico do paciente. Avaliar os resultados de ambos aspectos 
desde o primeiro dia de tratamento, durante e depois da 
intervenção. Avaliar e comparar o tratamento utilizando uma 
escala para cansaço e dor, diminuição ou aumento da 
contratura muscular. Avaliar melhora ou piora no estado álgico 
do paciente.  

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, onde será realizada 
uma pesquisa documental para se obter as informações 
necessárias. Para tanto serão utilizados como consulta, artigos 
envolvendo o desfecho clínico pretendido e esta foi realizada 
nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online 
(SCIELO), Pub Med e GOOGLE Acadêmico. Serão avaliados e 
coletado dados que trazem a perspicácia e relevância sobre o 
assunto envolvendo o uso da acupuntura auricular e 
fibromialgia 

Resultados Esperados 

Espera-se encontrar junto aos estudos bibliográfico a 
comprovação da eficácia do tratamento da fibromialgia com 
técnicas de cinesioterapia e auriculoterapia pra diminuição do 
quadro álgico e da diminuição da fadiga muscular, amenização 
no distúrbio do sono do indivíduo. 

Conclusão 

O desenvolvimento desse trabalho de caráter bibliográfico 
possibilitara uma análise de técnicas associadas para melhora 
do paciente portador de Fibromialgia. 
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